גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט12.01.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט12.01.2017 :

דו"ח בקרה מיום 07.12.2016
במוסד :ס.נ.א .ס .בע"מ

הדו"ח נכתב ע"י
צוות בקרה גריאטרי מחוזי ,מחוז צפון

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך12.01.2017 :

לכבוד
ד"ר סעב אנור
מנהל/ת רפואי/ת
ס.נ.א .ס .בע"מ )קוד מוסד (237I7
כפר ירכא
כפר ירכא 24967

סימוכין500039305 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"ס.נ.א .ס .בע"מ" מיום 07.12.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .07.12.2016
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
ד"ר פנטופל יבגניה
גריאטרית מחוזית  -מחוז צפון
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה  ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר יורם לוטן ,מ"מ הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה..
ד"ר מיכל כהן דר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
ד"ר שיהאב שיהאב ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות עכו.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.

עמוד  2מתוך 33
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
טלפון 04-6557848 :פקס 04-6561465 :דוא"לGERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז צפון

דו"ח הבקרה
תאריך12.01.2017 :
ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה07.12.2016 :

סימוכין500039305 :

.1

בתאריך  07.12.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז צפון .הבקרה היתה
"בקרת פתע".

.2

במהלך הבקרה נבחנו הטיפול הרפואי ,הסיעודי ,מקצועות הבריאות וכן השירותים האחרים הניתנים
למטופלים המאושפזים בבית  -החולים.

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר סעב אנור מ.ר.19621.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר בוטארה מאיה ,רופאה אחראית בקרה במוסדות גריאטריה.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

מרשליק נטלי ,אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי מחוז.

* פיזיותרפיה

-

גברת ורדי שולי ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

מר פרנסוא עג'אג' ,מרפא בעיסוק.

* עבודה סוציאלית

-

גברת שאמא דועא ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת מניס אורנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת ד"ר עולא סאדר-מזבר ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
מדובר במוסד עם מחלקה סיעודית אחת ומחלקה אחת לתשושי נפש.
קיים נוהל פנימי למניעת זיהומים .יחד עם זאת יש להרחיב את הנוהל ולהקפיד על
יישומו.
לדברי צוות המוסד הוחל תהליך בנושא חיסוני עובדי בריאות ,אך הפנמה ויישום
אינם מספקים.
בשנה האחרונה היו ליקויים קשים בבטיחות המטופל ,אשר חלקם תוקנו.
גם בבקרה הנוכחית ,היו ליקויים בנוגע לבטיחות המטופל ,המפורטים בדו"ח.
בנוסף ,למרות הערות חוזרות מבקרות במשך השנים תהליך קליטת המטופל אינו לפי
רישיון המוסד /מחלקה.
לבי"ח רישיון ל 58 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות34 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש24 :
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תאריך12.01.2017 :

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה07.12.2016 :

סימוכין500039305 :

תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
תשושי נפש א
סה"כ

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
31
34
21
24
52
58

מס'
סיעודיים
31
1
32

מס'
תשושי
נפש
18
18

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  52מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 49מטופלים במימון משרד הבריאות.
 3מטופלים במימון פרטי.
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2
2

0
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ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה07.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039305 :

מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל"-מכרז הקודים".

פרוגרמה:
על פי הצהרת המוסד ,המוסד בנוי על פי הפרוגרמה החדשה .נושא זה לא נבדק בבקרה.

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.14.03.2017 :

רשיון :IV
לבי"ח הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי(  ,למטופלים השוהים בו באופן קבוע.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

)(6
טוב מאוד
94-100

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

)(4
טוב
80-86

רפואה

)(2
)(3
טעון שיפור טעון שיפור רב
66-72
73-79
X

X

סיעוד
תזונה
פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X
X

עבודה סוציאלית
X

בריאות הסביבה
רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :תזונה.
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך12.01.2017 :

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה07.12.2016 :

סימוכין500039305 :

נספח ב'  -ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון
הערה כללית :בכל מקום שבו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

* רפואה78% :
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
עבודת המנהל הרפואי
קשר עם משפחות
רופא בית
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
מעקב רפואי שוטף
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
בדיקות מעבדה
בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
דו"ח אירוע חריג
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
-

תיאור כללי:
מדובר בבית חולים גריאטרי עם  2מחלקות:
 מחלקה סיעודית ברישוי ל 34 -מיטות ,בפועל ביום הבקרה נמצאו במחלקה 31מטופלים.
 מחלקה לתשושי נפש ברישוי ל 24 -מיטות ,בפועל ביום הבקרה נמצאו במחלקה 21מטופלים.
הבקרה הינה בקרת פתע לפני חידוש רישוי .אחד מרופאי הבית והמנהל הרפואי נכחו
בבקרה ,בהמשך הצטרף לבקרה גם רופא הבית השני.
הבקרה נערכה על פי שיחה עם המנהל הרפואי ,שיחה עם רופא הבית ובדיקת רשומות
רפואיות.

כוח אדם:
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ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה07.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039305 :

המנהל הרפואי הינו מומחה ברפואת משפחה ,מועסק במוסד כ 5 -שנים ,עובד במוסד
 6שעות בשבוע.
רופא הבית האחראי במח' סיעודית ,הינו מומחה בכירורגיה כללית וכלי דם ,מועסק
במוסד כ 9-שנים ועובד  17,5שעות בשבוע.
רופא הבית האחראי במח' תשושי נפש מועסק במוסד יותר מחצי שנה ,עובד במוסד 11
שעות בשבוע.
יועץ גריאטרי מגיע למוסד פעם בשבועיים ,ל 3-4 -שעות ובודק בממוצע  4מטופלים
בכל ביקור.
יועץ פסיכיאטרי מגיע למוסד פעם בשבוע ,ל 3 -2-שעות ובודק בממוצע  3מטופלים
בכל ביקור .נבדקו ע"י פסיכיאטר  10%מהמטופלים במוסד.
קלינאי תקשורת עובד במוסד  8שעות בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* רשומה רפואית מתועדת בתוכנה ממוחשבת.

עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי הינו מומחה ברפואת משפחה.
* המנהל הרפואי הינו מומחה ברפואת המשפחה ,בודק מטופלים ומתחיל טיפול תוך ורידי במידת הצורך.
* קיים במוסד הסדר יעוץ גריאטרי קבוע והסדר יועץ פסיכיאטרי קבוע .ייעוצים גריאטריים וייעוצים פסיכיאטריים
מתועדים ברשומה רפואית.

רופא בית
* רופאי הבית יוצאים באופן קבוע לקורסים בגריאטריה.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* רופאי הבית מקפידים לציין רגישות לתרופות ברשומת קבלה רפואית.
* רופאי הבית מקפידים לתעד פענוח של תרשים  EKGברשומה רפואית.
* בהערכה קוגניטיבית ותפקודית רופאי הבית מקפידים על שימוש בכלים מובנים ומקובלים.

מעקב רפואי שוטף
* רופאי הבית מקפידים לתעד את המעקב אחר התקדמות הטיפול בפצע לחץ.
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תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039305 :

בדיקות מעבדה
* רופא הבית מקפיד על ביצוע בדיקות דם שגרתיות בתדירות הנדרשת ,מתייחס לתוצאות בדיקות מעבדה לא
תקינות.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* במוסד התחילו לעבוד על בניית תכנית טיפול פליאטיבי במעורבות הצוות הרפואי.
* הנהלת המוסד התחילה תהליך מיפוי "חיסונים לעובדי בריאות" העובדים במוסד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להתייחס לליקויים מהבקרה הקודמת וליישם תיקון של כל הליקויים .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה 1.1.1
סעיף מס' 5.3.2

עבודת המנהל הרפואי
* יש להקפיד על קבלת מטופלים בהתאם לרישוי המוסד .ביום הבקרה נמצאו במוסד שני מטופלים אשר נקלטו
במחלקה לתשושי נפש ללא מידע הנותן הגדרה לגבי ירידה קוגניטיבית של מטופלים אלו ,בניגוד לנוהל האגף
לגריאטריה מס'  1.2.1ו -נוהל מס' .0.5.1
* על מנהל הרפואי יש להקפיד על בדיקת מטופל לפני אשפוז במוסד .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה  1.2.1סעיף
מס' ) 4.2הערה חוזרת(.
* יש לבנות נוהל פנימי המגדיר את התהליך המובנה של קבלת מטופל חדש למוסד .סימוכין :נוהל האגף
לגריאטריה  1.1.1ו.1.2.1 -
* יש לבנות נוהל פנימי המגדיר את דרך הבטחת זמינות ההשגחה הרפואית בכל שעות היממה ,כולל שעות שאינן
שעות פעילות הרופא/ה במקום .סימוכין  :נוהל האגף לגריאטריה .1.1.2
* יש להקפיד על השתתפות הרופאים בהפעלת תכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה.

קשר עם משפחות
* יש להקפיד לתעד שיחות עם בני משפחה/אפוטרופוס ברשומה רפואית כולל תיאום ציפיות בכל קבלה )הערה
חוזרת(.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* יש להקפיד לתעד בקבלה רפואית של מטופל חדש אנמנזה רפואית מלאה המכוונת לאשפוז ארוך טווח בהתאם
לנוהל האגף לגריאטריה  1.2.1סעיף מס' .6
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מעקב רפואי שוטף
* למטופל המקבל טיפול תוך ורידי יש להקפיד על תיעוד ורישום במעקב רפואי שוטף באופן סדיר ,לרבות נימוק
לצורך מתן טיפול תוך ורידי ,מעקב אחר מצב החולה ,סיכום מחלה בהתאם לנוהל האגף לגריאטריה  0.5.4סעיפים
מס'  7 ,6ו.8 -
* יש לעדכן אבחנות בצורה שוטפת ,כולל כאב ,בעיות נפשיות ,בעיות התנהגותיות ,חיידקים עמידים וכו' .סימוכין:
נוהל האגף לגריאטריה 1.2.2
* יש להקפיד לתעד נישאות חיידקים עמידים ברשימת אבחנות .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה מס'  0.5.7סעיף .4

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* לכל מטופל עם ריבוי תרופות יש לנמק צורך בתרופות במעקב רפואי שוטף או בסיכום בדיקות תקופתיות יזומות
)הערה חוזרת( .סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה  1.3.1סעיף מס' .5.4.2
* מומלץ להפנות מטופל עם "ריבוי תרופות" לייעוץ גריאטרי )הערה חוזרת( .נוהל אגף לגריאטריה  1.3.1סעיף מס'
.5.4.3
* יש להקפיד על שימוש מושכל בתרופות אנטיפסיכוטיות/אנטידיכאונית .לכל מטופל עם טיפול
אנטיפסיכוטי/אנטידיכאוני יש לציין מהי האבחנה שמצריכה את הטיפול .סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה  1.3.1סעיף
מס' .5.4.2

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* בבדיקה תקופתית יזומה יש להקפיד להתייחס לשינויים ולקיים דיון על כל בעיה בריאותית ,נפשית ,קוגניטיבית
ותפקודית בנפרד ולבנות תכנית טיפול עדכנית בהתאם .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה  1.2.3סעיף מס' .5

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* בישיבות רב-מקצועיות יש לקיים דיון מקיף תוך ראיה גריאטרית כוללנית ולבנות תכנית טיפול בהתאם ולהקפיד
על מעקב אחרי יישום החלטות אשר התקבלו בישיבת צוות הקודמת .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה 0.4.5
* בישיבות רב-מקצועיות יש לקיים דיון מקיף תוך ראיה גריאטרית כוללנית ולבנות תכנית טיפול בהתאם ולהקפיד
על מעקב אחרי יישום החלטות אשר התקבלו בישיבת צוות רב-מקצועי הקודמת .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה
0.4.5

דו"ח אירוע חריג
* יש להקפיד לתעד אירועים חריגים כנדרש בנוהל ולהקפיד על תיעוד המעקב אחר מצבם של מטופלים לאחר
אירועים חריגים.
* יש לתעד התייחסות לאירוע חריג במעקב רפואי שוטף.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
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* באחריות הנהלת המוסד להשלים תכנית "חיסוני עובדי בריאות" לכלל העובדים במוסד .סימוכין :נוהל האגף
לגריאטריה 0.4.11
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הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוז מעקב סיעודיתרופות
 הבטחת הסביבהתקשורת
הזנה והאכלה
הפרשות
 היגיינה אישית ולבוש שמירת שלמות העור תנועתיות ותנוחהקשר עם המשפחה
 עדכון מקצועי הדרכה והערכת הצוות טיפול בכאב מניעת זיהומים -זכויות החולה

תיאור כללי:
במחלקה סיעודית עם רישיון ל 34-מטופלים ,מאושפזים בפועל  31מטופלים
סיעודיים .מתוכם מטופלת אחת עם פצע לחץ דרגה  2בעכוז 2 ,מטופלים מקבלים
הזנה באמצעות  ,PEGמטופל אחד מוגבל באמצעות חגורת אגן.
במחלקה לתשושי נפש עם רישיון ל 24-מיטות ,בפועל מאושפזים  21מטופלים ,מתוכם
מטופל אחד סיעודי בכיסא גלגלים 2 ,מטופלים תשושים ומטופל עם פצע לחץ דרגה
 ,2-3שחזר לבית הסיעודי מאשפוז בבית חולים כללי.
בבקרת פתע שנערכה בשעות הבוקר ,כמעט כל המטופלים היו מחוץ למיטותיהם ,ישבו
בלובי המחלקתי והיו מועסקים בפעילויות .יש לציין שבמחלקה לתשושי נפש מספר
מטופלים ישנו על השולחנות בלובי המחלקתי והחדרם שלהם היו נעולים.
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כוח אדם:
כוח אדם סיעודי עונה לדרישות המכרז ,כוח אדם של המטפלים אינו עונה לדרישות
התקן.
נעשה מאמץ לקלוט עובדים חדשים ,עם זאת עדיין צוות המטפלים מועסק במשמרות
כפולות.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

מניעת זיהומים
* קיים נוהל פנימי למניעת זיהומים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* תקינת המטפלים אינה עומדת בדרישות התקן.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול ,יש להעריך את ההתערבות בהתאם לטיב הבעיה אך לא פחות מאשר פעם ב 3-חודשים.

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל שעת הודעה לרופא ולמשפחה.

תקשורת
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים.
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי.

היגיינה אישית ולבוש
* חשוב לסמן את פרטי הלבוש של המטופלים.
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שמירת שלמות העור
* יש להקפיד על תיעוד מעקב פצעי לחץ בתדירות הנדרשת ע"פ נוהל.
* בדיווח על הפצעים להקפיד על תיאור מלא של הפצעים כולל דרגה/קוטר/עומק ,סוג הטיפול ושינויים החלים במצב
הפצעים.

עדכון מקצועי
* יש להמשיך לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
במחלקה לתשושי נפש מומלץ לאפשר לצוות לעבור לימודים בנושא עולמם של תשושי נפש.

טיפול בכאב
* יש לאמוד ולתעד את השפעת הטיפול התרופתי לאחר מתן טיפול נוגד כאב ,באותו כלי מדידה בו בוצעה הערכה
ראשונית.
* יש לערוך אומדן כאב לכל מטופל חדש עם קבלתו למחלקה.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.

זכויות החולה
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.
* יש להעלות את מודעות הצוות בנושא שמירה על זכויות החולה במוסד.
* בבית הסיעודי אחוז ניכר של המטופלים דובר את השפה הרוסית בלבד .עם זאת בצוות הסיעודי וכוחות עזר אין
דוברי רוסית .חשוב להתייחס לצרכים של המטופלים מהיבט הנגשה תרבותית.
* במחלקה לתשושי נפש יש לאפשר למטופלים להכנס לחדרם לפי צרכיהם.
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הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פרופיל המטופלים במוסד ארגון השרות אבחון פיזיקלי טיפול פרטני טיפול בקבוצהמעקבפיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
טכנולוגיה לישיבה וניידות
הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
תנאים פיזיים
ציוד טיפולי
ציוד ואביזרי עזר לניידות
-

תיאור כללי:
במוסד מחלקה סיעודית המונה  21דיירים בפועל ביום הבקרה ומחלקת תשושי נפש
המונה  21דיירים.
נערכה בקרת פתע לצורך חידוש רישוי ,הפיזיותרפיסט אחראי השרות ,הצטרף במהלך
הבקרה.

כוח אדם:
צוות הפיזיותרפיה במוסד כולל שני פיזיותרפיסטים -פיזיותרפיסט אחראי השרות,
עובד במקום כחמש שנים .מגיע בימים ג' ,ד' ,ו' -סך הכל  21.5שעות שבועיות.
הצטרפה אליו במהלך החודש האחרון פיזיותרפיסטית חדשה במקצוע .מגיעה בימים א,
ב ,ו' -סה"כ  9שעות שבועיות.
יום עבודה משותף בשישי.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כח אדם מלא.
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פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד מתוך כלל המאושפזים  :גבוה

ארגון השרות
* פריסת השרות השבועית יעילה.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקה/ות הסיעודי/ות אופטימלי.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* השימוש באביזרים נלווים לכסא גלגלים מבטיח ישיבה מותאמת לצרכי המטופל.
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.
* נעשה שימוש מזערי באמצעים להגבלת תנועת המטופלים בכסאות גלגלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* אחראי השרות יוצא להשתלמויות מקצועיות.

תנאים פיזיים
* התנאים הפיזיים עונים על דרישות הפרוגרמה של משרד הבריאות.

ציוד טיפולי
* קיים ציוד נוסף לנדרש בנוהל.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* להשלים הכשרה על בסיסית לפיזיותרפיסטים בגריאטריה על מנת לעמוד בדרישות למנהל שרות.
* לבנות תכנית עבודה מסודרת ,בהתאם לשינויים שבצוות ולפעול על פיה.
* להבנות תקשורת כתובה מועילה ומקדמת שרות ,בין הפיזיותרפיסטים.

טיפול פרטני
* להרחיב מגוון טכניקות טיפול באופן שיתאים לכל דייר ,על פי יכולתו וצרכיו.

טיפול בקבוצה
* להתאים כמות המשתתפים בקבוצה על פי צרכי הדיירים לפי סיווגם ובהתאם לנוהל.
* מטרות הטיפול בקבוצה צריכות להקבע על פי יכולות הדיירים בפועל ולהתעדכן בהתאם לשינויים .לדוגמא-
קבוצת הליכה למרחק של  400מטר עבור דיירים מתקשים בהליכה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* לרשום מעקב פיזיקאלי באופן שישקף את מצבו העדכני ואת הטיפול הפיזיותרפי שמקבל.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* בישיבת צוות רב מקצועית יש להקפיד על הלימה בין הטיפול בפועל לבין הדיווח בישיבה .להיות נוכח בישיבה
ופעיל.
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לשכת בריאות מחוז צפון

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה07.12.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039305 :

86%

הבקרה בתחום הריפוי בעיסוק כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
קבלתמטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
 הערכת מעקב בקבלת מטופל ישום תכנית הטיפולהכרתמטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
 פעילות בתעסוקה תנאים פיזיים וסביבה ציוד ואביזריםהדרכה ותקשורת
העשרה ונהלים
יישום המלצות מבקרה קודמת
-

תיאור כללי:
נערכה בקרת פתע ללא נוכחות מנהלת השירות .פרטים רלוונטים הושלמו טלפונית
לאחר הבקרה.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק :מנהלת השירות בעלת ותק של שנתיים וחצי במקצוע ובמוסד ,עובדת
 13ש''ש.
תעסוקה :שתי מדריכות תעסוקה .אחת עם וותק של שנתיים במוסד והשניה עם ותק של
שנה במוסד ,סה''כ  41ש''ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* התוכניות מתייחסות לטיפול בריפוי בעיסוק והפעלה מותאמת במסגרת התעסוקה.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
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לשכת בריאות מחוז צפון

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה07.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039305 :

ישום תכנית הטיפול
* שירות הריפוי בעיסוק נותן טיפולים פרטניים וקבוצתיים והדרכת מדריכות התעסוקה והצוות המטפל.

פעילות בתעסוקה
* שירות התעסוקה פרוס על כל ימות השבוע בשעות הבוקר ,ויומיים אחרי הצהריים.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים מכון לריפוי בעיסוק גדול ומרווח המשמש לצרכי ביצוע ההתערבות וכן משמש כמשרד.
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים ,מרווחים ,מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה.
* בחדרי התעסוקה קיימים לוחות פעילות ,לוחות התמצאות ,ושעונים המתאימים לדרישות.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה מגוונים.
* קיים ציוד נלווה.
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד ,מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה.

העשרה ונהלים
* במוסד מתקיימים פרויקטים מיוחדים ומגוונים ,חלק מהפרוייקטים מתקיימים בשיתוף אנשי צוות ממקצועות
בריאות נוספים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש אחוז ניכר של הדיירים הדוברים את השפה הרוסית ,יש לחשוב על פתרונות להנגשה תרבותית.
* ביום הבקרה נצפו מפגעים בטיחותיים בחדרי מטופלים במחלקת תשושי נפש היכולים לסכן את המטופלים
ומצריכים תיקון מידי ,כמו כבל טלויזיה ארוך בחדר של מטופל.
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סימוכין500039305 :

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* ההערכות החוזרות אינן מפורטות דיין ואינן מתייחסות לכל התחומים הנדרשים.

ישום תכנית הטיפול
* על המרפאה בעיסוק לדווח כל חודש בתיק המטופל ,על המטופלים שמקבלים טיפול פרטני או קבוצתי ומטופלים
שמרכיבים סד.
* מומלץ להגדיל את הכמות הטיפולים הניתנים באופן פרטני ,ותכנון קבוצה טיפולית ייעודית.
* על המרפאה בעיסוק להמשיך ולקבוע מטרות תפקודיות ומדידות לפי צרכים אישיים של כל מטופל .על ידי מי
מתבצעת תוכנית ההתערבות תוך שמירה על הרצף הטיפולי.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים אולם לא תמיד ההליך מתבצע תוך שבוע מיום קבלת
המטופל ,כנדרש בנהלים.

פעילות בתעסוקה
* קיים תיעוד של השתתפות המטופלים בפעילות תעסוקתית אך לא בתדירות הנדרשת על פי הנהלים.

תנאים פיזיים וסביבה
* בחלק מהחדרים של מחלקת תשושי נפש אין קישוט מתאים או אווירה ביתית.
* על המרפאה בעיסוק ומדריכות התעסוקה להנגיש את לוח הפעילות כך שיהיה מותאם מבחינה תרבותית.

ציוד ואביזרים
* יש להמשיך ולרכוש אמצעי טיפול לריפוי בעיסוק שיכללו אמצעים טכנולוגיים לטיפול בהתאם לשיקול דעת מקצועי.

העשרה ונהלים
* על המרפאה בעיסוק להמשיך ולצאת לקורסים על בסיסיים בגריאטריה .על מדריכות התעסוקה לצאת
להשתלמויות.
* על המרפאה בעיסוק לרענן נהלים למדריכות התעסוקה בכל הקשור לקבלות חדשות ודיווח שוטף.

הערות לסיכום
* בהצלחה.
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* עבודה סוציאלית:

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039305 :

70%

הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
קבלת מטופל והסתגלות
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
שביעות רצון המטופל
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
טיפול בניצולי שואה
טיפול תומך במטופל ובמשפחה
עבודת הצוות הרב מקצועי
הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
שביעות רצון משפחות
שיתוף המשפחה בהחלטות
-

תיאור כללי:
בקרת פתע לצורך רישוי.
במוסד שתי מחלקות סעודית ותשושי נפש.

כוח אדם:
השירות הסוציאלי התחלף בשלושת החודשים האחרונים
נקלטו שני עו"ס ,האחרונה בתחילת דצמבר שבוע לפני הבקרה.
העו"ס נפגשים בימי ששי שזה יום עבודה משותף.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
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ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
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תאריך הבקרה07.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039305 :

כללי
* עם כניסת עו"ס חדש נעשתה פעילות עם בני משפחה ובה גם הועבר הנושא של התעמרות

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך.

טיפול בניצולי שואה
* הועבר במסגרת חת"ש ע"י הרצאת אורח הנושא של מיהו ניצול שואה

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
קבלת מטופל והסתגלות
* המשפחה מקבלת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטת המטופל  :לא
* אינה מעורבת/מעורבת חלקית בשלבי תהליך הקליטה וההסתגלות של מטופל חדש.
* ליקוי בטפסים הייעודיים וברשומות המטופל.
* במוסד נקלטו שני מטופלים במחלקת תשושי נפש ,ללא בדיקה גריאטרית ,ללא ועדת סיווג ואישור משרד
הבריאות .לא מתועדת קבלה סוציאלית.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* ביגוד אישי למטופל ,נקי ,מסומן ובהתאם למידה ולעונה  :חלקי
* פעילות העו"ס לטיפוח צביון אישי בסביבת המטופל  :חלקי
* הפעילות הכללית של העו"ס בכל הקשור לקבלת מטופל והתייחסות לקשיי הסתגלות ,בדיקת רצונו ,ביגוד אישי וכו
לא מתועדת

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* קיימים פריטים אישיים בחדרי המטופלים  :חלקי
* הנגשת מידע לרווחת המטופלים והמשפחות )תכנית פעילות ,זכויות המטופל ותפריט(  :חלקי
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תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039305 :

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים  :חלקי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות  :חלקי
* העדר פעילות קבוצתית/פעילות חלקית.
* הפעילות בתשושי נפש הופסקה עם סיום העבודה של העו"ס

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לזכויות המטופל  :חלקי
* העו"ס מיידע/ת את המטופלים לגבי זכויותיהם ופועל/ת למימושם  :חלקי
* טעון שיפור רב ,יש לרענן את הנושא בקרב כל הצוות הרב מקצועי

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות העו"ס לאיתור וטיפול בנפגעי התעמרות  :חלקי
* פעילות ועדה במוסד עפ"י הנוהל  :מתקיימת חלקית
* הועדה התכנסה ב  ,6/16טרם התכנסה לאחר שינוי מרכז הועדה העו"ס.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* לא מתקיימים תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת המטופל.
* לא מתקיים דיון כוללני ומקיף בישיבות הצוות הרב מקצועי/מתקיים דיון המתמקד בדיווח בלבד.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* התייחסות להמלצות בקרה קודמת  :חלקי
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* בריאות הסביבה:

תאריך12.01.2017 :
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84%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמים מערכות סילוק שפכים איסוף פסולת ופינויה בטיחות ומפגעי בטיחות מערכות קירור וחימום אויר נקיון ותחזוקת תשתית,חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניהמתקנים לצוות
מכבסה וכביסה
הדברה
חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
הכנה לשעת חרום
אספקת מזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
קבלת מזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

תיאור כללי:
במוסד  52דיירים במחלקות סיעודית ותשושי נפש .במוסד קיים מטבח מבשל ומטבחי
קצה בכל מחלקה ,בהם מתבצעת גם שטיפת כלי האוכל ידנית ,ללא מדיח ,כמו גם
במטבח המבשל .קיים מז"ח על קו מים המזין את מערכת המתזים .הכביסה מתבצעת
במוסד .אחראי על תחום בריה"ס במוסד ,נעדר מהעבודה בחצי השנה האחרונה.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא ומדווח

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
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* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים ,מנוקים ומחוטאים ,עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,
ברזי ניקוז ומדבקות ,לפי ההנחיות  :תקינים ומטופלים לפי ההנחיות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן

איסוף פסולת ופינויה
* פינוי פסולת זיהומית .מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה  :מתבצע במלואו לפי הדרישות
* איסוף ופינוי פסולת מסוכנת :א'-איסוף במיכל מותאם .ב'-סילוק ע"י קבלן מורשה לרמת חובב  :מתבצע במלואו
לפי הדרישות

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין במלואו
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה  :תקין במלואו

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין במלואו

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* סידורי שתיה ומתקני מים חמים וקרים  :קיימים תקינים ומתאימים

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* תקינות ציוד בישול וניקיונו  :תקין ונקי

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* רישום טמפרטורת מזון במקררים ע"י צוות המטבח  :קיים ותקין

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* חלוקה ברורה של מדורי העבודה  :קיימת ותקינה
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* מצב תברואי במדור  :תקין
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :קיים ותקין
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי  :תקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :חלקי
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :חלקי

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי גבוה

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש  :מתבצע בחלקו )כמפורט(

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין בחלקו
* תחזוקה )נראית( של המבנים  :נראית תקינה חלקית

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים  :מותאמים חלקית
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאם ותקין חלקית

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון  :לא מותאם/לא תקין

תחנת אחות
* תחנת האחות ייעודית ובה :הפרדת תרופות ממזון במקרר התחנה .כיור ומתקני שטיפת ידיים  :לא תקין

מתקנים לצוות
* שירותי צוות ,כיורים ,מקלחות ומלתחות ומצב התברואי בהם  :התאמה ותקינות חלקיים

מכבסה וכביסה
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* מצב סביבת העבודה במכבסה  :לא תקין/לא מתאים
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול  :לא תקין/לא מתאים

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :ביצוע והתאמה חלקיים

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :לא תקין/לא מתאים
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :תקין ומתאים חלקית

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :תקין ואסטטי חלקית

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* קיום ותקינות יחידות קירור ,טמפרטורת המזון במקרר ורישומה  :חלקי

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* קיום אוורור ומיזוג תקינים והטמפרטורה בחלל המטבח  :לא קיים/לא תקין

הערות לסיכום:
בבקרה נראו ליקויים הדורשים תיקון מיידי:
 .1מכבסה -לאחרונה נערכו שינויים בהתנהלות המכבסה העלולים לגרום לזיהום
צולב ואינם עולים בקנה אחד עם נוהל כביסה במוסדות רפואה .א .אזור כביסה
נקיה הפך לאזור אחסון -ארונות ישנים הוכנסו לחלק זה ,שחלקם אינם נקיים,
בתוכם איחסון ציוד החזרות לבתי חולים וציוד אחר .אזור כביסה נקיה ,אסור
שיהפוך למקום איחסון .ב .נראו שמיכות ,מצעים וכריות גלויים על מדף .ג.
באזור כביסה נקיה ,נראתה עגלת טיפול וניקוי חדרים כשבתוכה קערה עם סמרטוטים
רטובים -סכנת זיהום צולב .ד .לא נראה אזור יעודי למיון כביסה מלוכלכת .ה.
הגנה אישית לצוות -בכיור לא נראה סבון ,ספטול ,וספטול סקרב .ובשטח המכבסה
לא נראו כפפות חד פעמיות .כיור לשטיפת ידיים חסום על ידי משטחים של בקבוקי
מים פגי תוקף ,ואינו מאפשר גישה חופשית .ו .אין לאחסן בשטח המכבסה שום דבר
שאינו ע"פ נוהל כביסה במוסדות רפואה .באזור כביסה מלוכלכת אוחסנו בנוסף,
תנור בישול גדול שיצא משימוש ,קופסאות קרטון ,חומרי נקיון .אזור המכבסה
אינו מחסן .התנהלות זו מעודדת זיהום צולב .ז .בעת הבקרה נראתה שלולית מים
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במרכז המכבסה .ח .במחסן הגובל במכבסה נראו קורי עכביש וזוחלים הלכודים
בקורים ,קיר מלוכלך ,מדפי חלודה ,משטח עץ להגבהה לא נקי ,כמו גם רצפת
המחסן.
יש לבצע תיקון הליקויים תוך עשרה ימים מהבקרה ,ומהשארת דוח השטח ,שנמסר לכם
בסיום יום הבקרה.
יש לרשום נוהל פנימי להתנהלות עם כביסה ,המותאם למוסד וברוח נוהל כביסה
במוסדות רפואה .יש לתלות אותו במקום בולט במכבסה ,כתוב גם בשפה הערבית,
ולדאוג להטמיעו בידי העובדים.
מטבח :נראו כלי נקיון בשטח המטבח -סכנת זיהום צולב.
במקרר מוצרי חלב :נראה מקרר ישן ,מדפי רשת עם מעט עובש וחלודה .במחסן מזון,
נראו שרידי צואת זוחלים על הרצפה ומדפים.
במטבח קצה ,ייבוש כלים אינו תקין :נראו קערות מרק מוערמות ,כשהן רטובות-
סכנה להתפתחות חיידקים.
מחלקה סיעודית :חדר  -1נראו מצעים לא נקיים ומצעים בלויים ,שני כיסאות עם
ריפוד קרוע ,תיקרה אקוסטית במקלחת ובחדר -סימני עובש וחלק מהתקרה גלוי.
חדר אחות .1 :פח פסולת זיהומית נמצא גדוש .יש למלא רק  75%מנפחו ,להגנת
המשתמש -לביצוע לאלתר .2 .נראה כיור המונח על משטח עץ רקוב עם עובש שכוסה
בפלסטיק ,יש להסיר המפגע לאלתר!
מעלית :רצפת המעלית והמסילות מלוכלכים ,עם שאריות מזון ולכלוך מצטבר.
כל ההערות לביצוע לאלתר ,למעט הערות בנושא כביסה ,לביצוע תוך  10ימים.
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90%

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פעילות הרוקח/ת במוסד חדר שירותי רוקחות במוסד רכש תרופות במוסד,ניהולן ,אחסונן וביעור תרופות ניהול סמים ע"י הרוקח בקרה רוקחית ומעקב תיקון ליקויים ספרות מקצועית ומסמכים ישימים אחסון תרופות במחלקות אשפוזתרופות אישיות במחלקות אשפוז ומתן תרופות
מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בקרת סמים מסוכנים במחלקה בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
שמירה על סמים במחלקה ,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופל
הזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

כוח אדם:
במוסד מועסק רוקח מחליף זמני בשל יציאת הרוקחת לחופשת לידה מזה  3חודשים.
שעות העבודה שלו עונות לדרישות משרד הבריאות.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* התרופות מאוחסנות בתנאים נאותים בחדר שירותי רוקחות

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* הרוקח דואג לאספקה סדירה ושוטפת של מלאי תרופות.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות מאוחסנות בתנאים נאותים במחלקות .ישנו סימון הולם של תרופות אישיות ושל תרופות שתוקפן מוגבל
לאחר הפתיחה.
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*

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :באופן חלקי
* יש לדאוג לניטור טמפ' המקרר בחדר שירותי רוקחות וגם במחלקות כנדרש בנוהל מס'  126של אגף הרוקחות.
יש לרכוש מקררים לתרופות העונים לדרישות נוהל מס' . 126

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :ל  70%- 50%מהתיקים
* הרוקח לא מתעד באופן מלא את מסקנות הבדיקה ואת העברתם לצוות הרפואי .יש להקפיד על תיעוד מלא של
התערבות הרוקח בטיפול התרופתי .התיעוד יכלול מסקנות סופיות ואופן העברתם לצוות הרפואי.

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :באופן חלקי
* יש לעדכן את רשימת התרופות שאסורות לחצייה או כתישה .
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לשכת בריאות מחוז צפון

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה07.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039305 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 58 -מיטות ברישוי ול 52-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת

3

1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.82
10.86
0.00
10.86
21.24
0.60
0.70
0.32
0.90
0.30
5.57
6.67

0.91
12.11
1.54
10.56
20.49
0.67
0.85
0.35
1.15
0.30
6.60
8.84

0.09
1.25

11.58
11.56

-0.29
-0.74
0.07
0.15
0.03
0.25
0.00
1.02
2.17

-2.67
-3.48
12.83
21.85
10.31
28.33
0.00
18.46
32.55

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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לשכת בריאות מחוז צפון

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה07.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039305 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 58 -מיטות ברישוי ול 52-מיטות בפועל

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי
אב בית/מנהל משק
עובד/ת אחזקה
מחסנאי
טבח/ית ראשי/ת
עובד/ת מטבח
עובד/ת ניקיון
משגיח כשרות
חצרן/גנן
מזכירה

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.51

1.00

0.48

96.00

0.51
0.39
0.39
0.51
1.58
2.60
0.26
0.14
0.51

1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
3.00
0.00
1.00
1.00

0.48
0.60
0.60
0.48
0.42
0.40
-0.26
0.85
0.48

96.00
153.16
153.16
96.00
26.58
15.38
-100.00
611.23
96.00
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לשכת בריאות מחוז צפון

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה07.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039305 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 17.02.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
51.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  7 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 07.12.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

13.00

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

4.00

יועצים

8.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

2.00

רישום ע"פ נוהל IV

1.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

1.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

45.00
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